Město Pec pod Sněžkou
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 23.5.2007 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti školícího střediska UK (Pension VaK) v Peci pod
Sněžkou, čp. 159

Přítomni: Jaromír Dostálek (vyjma bodů č. 15-17), Vratislav Říha, Zdeněk Vrtala, Eva
Lorencová, Blanka Sochorová, Petra Kocová, Iva Porubská, Petr Šimral
Omluveni: Alan Tomášek

Zápisem pověřena paní Alexandra Ortová, do návrhové komise schváleni pánové Jaromír
Dostálek a Zdeněk Vrtala, ověřovateli zápisu schválena slečna Petra Kocová a paní Blanka
Sochorová.

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

I.

Úprava rozpočtu města na rok 2007
Závěrečný účet města za rok 2006
Nakládání s majetkem města
Různé
Diskuse

zastupitelstvo města schvaluje:

1) Úpravu rozpočtu města Pece pod Sněžkou na rok 2007 takto:
celkové příjmy se zvyšují o 2.451.590,-- Kč na 31.317.450,-- Kč
celkové výdaje se zvyšují o 14.296.100,-- Kč na 47.289.869,-- Kč
saldo příjmů a výdajů se zvyšuje o -11.844.510,-- Kč na -17.763.419,-- Kč
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

2) Závěrečný účet města Pece pod Sněžkou za rok 2006 s výhradami. Součástí
závěrečného účtu je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pece
pod Sněžkou za rok 2006 vypracovaná KÚKK.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Prodej pozemku p.č. 119/6 – TTP o výměře 967 m2 v k.ú. Pec pod Sněžkou slečně
Věře Zadinové a panu Slavomíru Holíkovi do podílového spoluvlastnictví za účelem
výstavby rodinného domu s částečným komerčním využitím za cenu 1.070.000,-- Kč.
K prodávanému pozemku bude ve prospěch města Pece pod Sněžkou zřízeno
desetileté předkupní právo.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zatížení části pozemku p.č. 134/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod
Sněžkou věcným břemenem uložení, provozování a přístupu za účelem údržby a oprav
vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch Wolfganga Bergera nejml., stavebníka
a budoucího vlastníka těchto přípojek k budově RD čp. 176 v Peci pod Sněžkou.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč na dobu
neurčitou.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

5) Omezení užívání části pozemku p.č. 600/2 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velká
Úpa II ve prospěch s.r.o. Creativ Investments, IČ: 27460576, investora stavby ve
smyslu strpění časově neomezeného přesahu požárně nebezpečného prostoru stavby
„Dvojgaráž u čp. 84 ve Velké Úpě“ na část tohoto pozemku a to bez zápisu tohoto
omezení do KN. Omezení užívání nemovitosti bude zpoplatněno jednorázovou
částkou ve výši 3.000,-- Kč.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Přijetí finančního daru ve výši 100.000,-- Kč od manželů Martiny a Radka
Loučkových na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Přijetí finančního daru ve výši 35.000,-- Kč od MARS TEAM, s.r.o., IČ: 27402185,
na péči o veřejné pohřebiště.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Přijetí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč od Bobolift, s.r.o., IČ: 15039641 na
výstavbu dětského hřiště ve Velké Úpě.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9) Přijetí dotace z Krajského programu obnovy venkova, dotační titul 1, ve výši
500.000,-- Kč (max. 50% celkových nákladů) na akci „Výstavba dětského hřiště a
zázemí sportovního areálu ve Velké Úpě“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města k uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10) Vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 10.000,--Kč rodičům dětí, které jsou pro
školní rok 2007/08 zapsáni do 1. ročníku Základní školy v Peci pod Sněžkou a tuto
školu budou navštěvovat min. 3 roky.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

11) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene průchodu osob ve prospěch města Pece
pod Sněžkou k části pozemku p.č. 118/8 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou, jehož
vlastníkem je paní Václava Bláhová. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
bezúplatně.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

12) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a provozování dešťové
kanalizace a věcného břemene přístupu za účelem údržby a oprav dešťové kanalizace
ve prospěch města Pece pod Sněžkou k částem pozemků p.č. 644/10 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a st.p.č. -5 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pec pod Sněžkou,
jejichž vlastníkem je pan Ing. Miroslav Kopecký. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

13) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vybudování pozemní komunikace a
věcného břemene průchodu osob a průjezdu motorových vozidel ve prospěch města
Pece pod Sněžkou k části pozemku p.č. 128/1 – TTP v k.ú. Pec pod Sněžkou, jehož
vlastníkem je pan Robert Šmerhovský. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-- Kč.
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

14) Výsledky konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, IČ: 70983976,
jehož vítězkou se stala Mgr. Milena Brádlová a souhlasí se jmenováním Mgr. Mileny
Brádlové ředitelkou PO.
PRO: 8

PROTI: 0

II.

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města bere na vědomí:

15) Výsledky výběrového řízení konaného za účelem vybrání zhotovitele na zajištění
technického dozoru investora a obstarání pravomocného územního rozhodnutí a
stavebního povolení v rámci projektu Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, jehož
vítězem se stala Ingeniring Krkonoše a.s., IČ: 27472493. Zastupitelstvo pověřuje
starostu města k uzavření příslušné smlouvy z výběrového řízení vyplývající.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

16) Výsledky výběrového řízení konaného za účelem vybrání dodavatele cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Pec pod Sněžkou, jehož vítězem se stala Strojírna
Potůček s.r.o., IČ: 48169943 s celkovou nabídnutou cenou 5.385.873,-- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu města k uzavření příslušné smlouvy z výběrového
řízení vyplývající.
PRO: 7

PROTI: 0

III.

ZDRŽEL SE: 0

zastupitelstvo města pověřuje:

17) Pana Mgr. Michala Bergera k účasti a zastupování města na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která se bude konat dne 6.6.2007
v sídle společnosti v Trutnově.
PRO: 7

PROTI: 0

Eva Lorencová
místostarostka města

ZDRŽEL SE: 0

MUDr. Zdeněk Vrtala
člen zastupitelstva

